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Artikel af Anne Rahbæk Hansen
og Kaja Kristensen, lærere,
Strandparkskolen, København

Ivan Olsen
Vi arbejder i en klasse for børn med multiple funktionsnedsættelser
og uden et talesprog. Vi vil beskrive, hvordan vi har arbejdet med
bogen Gummi Tarzan af Ole Lund Kirkegård.
Eleverne er i alderen 11-15 år, og vi
har tidligere arbejdet med eventyrene:
Fyrtøjet, Klods Hans, Svinedrengen
og Prinsessen på ærten. Inspireret af
eventyrets form digtede vi sidste år
vores eget eventyr om Prins Frederik,
der drager ud i verden og finder sin
prinsesse Mary. Da prins Christian blev
født, blev der digtet videre og eventyret sluttede efter den lille prins´ dåb.
I år gav vi os i kast med et noget større ”eventyr” nemlig Gummi Tarzan.
Når vi arbejder med et emne i klassen, bygger vi det op efterhånden. Vi
ser, hvad der fænger børnene og bliver
inspireret til at udbygge form og indhold. Vi har altså ikke lavet et færdigt
forløb på forhånd.
Forløbet blev til på denne måde:
1. Vi kopierede tegningerne fra bogen
og forstørrede dem. Vi sad med
eleverne rundt om bordet og lagde
farver på tegningerne, imens vi

fortalte om, hvem de forskellige
figurer var. Ingen af vores elever
kan farvelægge, men nogle kan
sidde med en farveblyant og lave
streger, nogle kan krølle papiret,
og andre kan smide det på gulvet.
Det er lærernes opgave at skabe en
stemning, som børnene har lyst til
at være med i.
2. Vi lavede overheads af tre tegninger, og dem forstørrede vi og tegnede op på en af vores vægge, som
vi havde beklædt med brunt papir.
Disse vægtegninger blev løbende
malet. Børnene var med i en kreds
om det, vi lavede. Nogle var fanget
af lyset fra overheaden, andre
syntes det var sjovt med de store
stykker papir, som kunne krammes, og som man kunne gemme
sig under.
3. Vi laminerede de figurer, vi havde
farvelagt og vi forberedte de første
kapitler af bogen. Kaja fortalte/
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læste historien, mens hun satte
figurerne op på en grøn kuffert.
Den grønne kuffert er med til
at skabe et centrum for, hvor
opmærksomheden skal være. Vi
prøvede det nogle gange, men
vi havde ikke børnenes opmærksomhed. Vi optog det på video,
og vi kunne se, at Kaja hævede
stemmen og bankede figurerne op
på kufferten for at fange opmærksomheden. Vi kunne også se, at vi
sad for langt fra hinanden.

var: Ivans fars skjorte og slips og
kasket, Ivans mors kjole og tøj
klemmer, Ivans fodboldstøvler og
fodboldtrøje, heksens krage, hat
og slag, og et spejl.
5. Anne fortalte kapitlerne om heksen. Hun havde lært det udenad,
og hun lavede et ”lejrbålkoncept”
– dvs. at vi sad meget tæt, og
hun fortalte med en rolig stemme,
mens hun satte billederne op på
kufferten. Nu var børnene med, vi
havde deres opmærksomhed, og vi
kunne fortsætte med at lege med
konkreterne.

Kuffert med figurer

4. A
 nne foreslog, at hun forberedte at
fortælle de næste kapitler. Samtidig
lavede hun et bord med konkreter fra historien. Konkreterne

Kaja og Anne fortæller historien
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Heksens krage

6. L egen med konkreterne blev til,
at vi spillede fodbold i klassen,
og børnene fik forskelligt tøj på.
Kragen måtte desværre stilles op
på en høj hylde, da en af eleverne
var lidt for kærlig ved den. En af
drengene var vild med at få fodboldstøvler på og bad om det nogle
dage i træk.
7. Kaja lærte nu de første og de sidste kapitler udenad. Hun fortalte
på samme måde som Anne, og
efterhånden kunne eleverne holde
opmærksomheden, mens vi fortalte hele historien. Vi gjorde det på
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den måde, at vi begge sad ved kufferten og skiftedes til at fortælle
vores kapitler. Den lærer, der ikke
fortalte, var meget opmærksom
og med til at fastholde den fælles
opmærksomhed.
8. Den gode oplevelse med at kunne
fortælle hele bogen for børnene
gav os en masse overskud og mod
på at gå nye veje. Vi scannede
figurerne ind på computeren og
lavede en læsebog på 12 sider med
billeder og tekst. Vi sad rundt om
bordet, alle havde en læsebog og
en lærer læste op. Ingen af vores
børn kan læse, men det var tydeligt, at de genkendte figurerne, og
en elev sad bagefter og fortalte
historien med sit eget sprog.
9. Vi lavede også en lamineret udgave
af læsebogen i A-3 format til fælles oplæsning. Den kom op på
skolebiblioteket, og vi oplevede, at
vores kolleger viste interessere for
bogen og gerne ville have kopier
af den.
10. Da billederne var scannet ind på
computeren, var det nemt for os
at lave overlæg til de to drenge,
der har talemaskiner og indtale
historien derpå. Vi lavede også
en plade i programmet Speaking
Dynamically på computeren. Nu
kunne eleverne høre de foretrukne
passager igen og igen. Vi lod også
dem styre historien på den måde,
at de ved at trykke på talemaskinen kunne sætte historien i gang
et bestemt sted og desuden få os
til at springe mellem kapitlerne.

Talemaskine

11. V
 i lavede en computerbog i programmet Mediamixer. Vi satte billederne ind og indtalte historien
til. Denne bog blev på 20 sider.
Eleverne kunne skifte sider i bogen
ved hjælp af musen eller med 0-1
kontakt.
12. Vi syntes, at vores elever havde
så meget styr på historien, at vi
kunne invitere andre klasser ind
for at høre den. Vi gjorde det efter
dette koncept:
De to lærere sad på gulvet foran vægmaleriet med kufferten imellem sig.
Rekvisitterne stod ude ved siderne.
Gæsterne og vores egne elever sad i en
halvcirkel om de to lærere.
Vi fortalte historien, og bagefter
spurgte vi, om de ville prøve Ivans
fodboldstøvler, se heksens hat osv.
Vi legede med rekvisitterne indtil
opmærksomheden faldt. Så gik vi på
lærerværelset, hvor vi har en projektor
og en storskærm og viste dem computerbogen. En af vores elever styrede
computeren. Det gav en vis prestige at
få lov at bruge en af lærernes computere og så oven i købet at vise historien på storskærm.
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Vægmaleriet

Da vi havde haft 5 klasser på besøg,
afsluttede vi emnet. Vi havde arbejdet
med det fra november til marts og
havde haft det på skemaet 2-3 gange
om ugen. Ved at strække forløbet
over så lang tid, fik vi lærere tid til
at reflektere, at få nye ideer og til at
føre dem ud i livet, så vi kunne skabe
den optimale ramme for fortællingen.
Eleverne fik god tid til at lære historien at kende, og de dage, hvor emnet
ikke var på skemaet, kunne de henvise
til det ved at pege på konkreterne, lave
et tegn for Tarzan eller ved at bruge
deres talemaskine. På den måde skete
der en bearbejdning over tid, og vi fik
som lærere en fornemmelse af hvad eleverne var optaget af i historien. Vores
elevgruppe kan ikke starte med at høre
en historie, som varer 10 minutter, vi
er nødt til at bygge historien op og
starte med noget, der kun varer 2-3
minutter. De kan heller ikke få hold på
handling og personer fra starten, men
de kan lære det hen ad vejen.
To ting var vigtige for forløbet: Da
det ikke gik så godt i starten, optog vi
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video, og det hjalp os med at komme
på rette vej, og under hele forløbet har
både lærere og medhjælpere været med
til at skabe den fælles stemning og
fastholde den fælles opmærksomhed.
På den måde har vi fået eleverne til at
være både lyttende og aktive.
Da vi valgte bogen Gummi Tarzan
var det, fordi det er en klassiker i
børnelitteraturen, og også vores elever
skal have del i den fælles bevidsthed
og have kendskab til emner og litteratur, som andre børn typisk har
kendskab til. Det giver mulighed for
at have fælles referencer på tværs
af miljøer uden for skolen og med
forældre og søskende. Da vi havde
emnet om kongehuset, var det også
for, at vores børn kunne få viden om
de begivenheder, som befolkningen i
al almindelighed er optaget af, og som
fylder meget i medierne. For at gøre
det forståeligt for dem, byggede vi
emnet op som et eventyr, men med de
rigtige personer og steder. Vi arbejdede
med det på samme måde som Gummi
Tarzan, dog lavede vi i dette emne også
dukketeater.
Efterhånden som vi arbejdede med
Gummi Tarzan, fik vi en fornemmelse
af, at denne bog har meget til fælles
med et eventyr. I eventyret kan man
let identificere sig med figurerne, for
en dreng er en dreng, en heks er en
heks, de gode er gode, og de onde er
onde. På den måde bliver det let at
arbejde med sin egen identifikation.
For at bevare det eventyrlige valgte vi
også at lave lidt om på slutningen, så
i vores udgave forbliver Gummi Tarzan
stærk – han er en vinder.
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